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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020: Δημιουργία του δικτύου
για το κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη ορίζουν σημεία
επαφής για το κράτος δικαίου· πρώτη συνεδρίαση του
δικτύου για το κράτος δικαίου.
Μάιος 2020: Τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
υποβάλλουν γραπτές εισηγήσεις· δεύτερη συνεδρίαση
του δικτύου για το κράτος δικαίου.
Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020: Η Επιτροπή συγκεντρώνει
όλα τα πορίσματα και καταρτίζει τα σχέδια των κεφαλαίων
ανά χώρα.

Μάρτιος-Μάιος 2020: Διαβούλευση με τα κράτη μέλη
σχετικά με τη μεθοδολογία και το ερωτηματολόγιο βάσει
των οποίων υπέβαλαν στη συνέχεια τις παρατηρήσεις τους.

Μάιος-Ιούλιος 2020: Η Επιτροπή πραγματοποιεί εικονικές
επισκέψεις σε χώρες.
Σεπτέμβριος 2020: Τα κράτη μέλη λαμβάνουν το σχέδιο
κεφαλαίου ανά χώρα που τα αφορά για να παράσχουν
επικαιροποιήσεις ως προς τα στοιχεία που αυτό περιέχει.
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Μεθοδολογία

Επικοινωνία

Διαδικασία

Η έκθεση και τα 27 κεφάλαια ανά χώρα
καταρτίστηκαν με βάση μεθοδολογία που
συζητήθηκε με όλα τα κράτη μέλη.

Δημιουργήθηκε το δίκτυο για το κράτος
δικαίου ώστε να συμβάλει στη δημιουργία
ενός πλαισίου συνεργασίας και της
μεθοδολογίας, τα οποία απαιτούντα για τη
σύνταξη της έκθεσης για το κράτος δικαίου.
Το δίκτυο παρέχει αδιάλειπτο δίαυλο
επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των
κρατών μελών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η
Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από όλα τα
κράτη μέλη και από περισσότερα από 200
ενδιαφερόμενα μέρη. Πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες
από
300
εικονικές
συνεδριάσεις, μεταξύ άλλων και με τα
κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την
κοινωνία των πολιτών.
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Φθινόπωρο 2020: Συζήτηση σε εθνικό επίπεδο Τα εθνικά
κοινοβούλια, οι εθνικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη
και η κοινωνία των πολιτών καλούνται να συζητήσουν
την έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου, καθώς και τα
κεφάλαια ανά χώρα.
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Φθινόπωρο 2020: Διοργανική συνεργασία σε επίπεδο
ΕΕ Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
συζητήσουν την έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου
και τα κεφάλαια ανά χώρα.
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